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، والصدد ة والسدد م عددىل خدداتم األملريددا  واملر ددلني، حلمددد هلل رب العدداملنيا

 .نرينا حممٍد وعىل آله وصحره أمجعني

 )املتن(

ثدددم يقدددرأ الفا دددة و  ): اب صدددفة الصددد ةتتمدددةب لرددد -رمحددده اهلل-قدددامل امل لددد  

 .(قرا ةإ  املأموم فإن قرا ة اإلمام له ، ص ة ملن مل يقرأ هبا

 )الرشح(

والصددد ة والسدد م عدددىل ، احلمدددد هلل رب العدداملني، الدددرمحن الددر يم بسددم اهلل

 .أما بعد؛ أرشف األملريا  واملر لني  يدنا حممٍد وعىل آله وصحره و لم

صددفة الصدد ة وتقدددم معنددا نرددذةب تعددايف ك كتابدده  -رمحدده اهلل-صددن  فددز لامل امل

 دددورة  و بدددد مدددن قدددرا ة: وقدددامل املصدددن ، مدددن هدددذة الصدددفة وتوقفندددا عندددد القدددرا ة

 .الفا ة ألمله   صل ملن مل يقرأ هبا

إن : إ  أن العلدددددز  يقولدددددون، وتكلمندددددا عدددددىل الفا دددددة ك و وهبدددددا وك قرا  دددددا

 :املصيل   خيرج عن ث ثة  ا ت

ا -1  .إما أن يكون إمامب

ا -2  .وإما أن يكون مأمومب

ا -3  .وإما أن يكون منفردب

تعيدددني الفا ددة بددداٍ   فأمددا اإلمددام واملنفدددرد فدداذ ف الددذي ذكرنددداة مددن قرددل ك

بو ددوب قددرا ة الفا ددة  فددي ز عددىل مددذهو اام ددور املالكيددة والشددافعية واحلنابلددة
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، تسدن و  بدو: أما أبدو  نيفدة فإنده يقدومل، ي كل ركعٍة عىل اإلمام و عىل املنفرد

 .وقع اذ ف ك الصفة الثالثة ك املأموم

بالنسددرة للفا ددة وا رددة القددرا ة  ؟هددل املددأموم بددو عليدده قددرا ة الفا ددة أم  

عددددىل اإلمدددددام ك كدددددل ركعددددة ووا ردددددةه عدددددىل املنفددددرد ك كدددددل ركعدددددة وهددددذا عدددددىل قدددددومل 

 .اام ور وهذا الذي نحن اخرتناة املرة املاضية و نفرع عىل هذا القومل

 :املأموم عىل قسمني؟ بقي لنا املأموم هل يقرأ الفا ة أم  

 .إما أن تكون الص ة   رية -1

 .وأما أن تكون رسية -2

والرسددية مددا عدددا ، ولتددني ك املبددرب والعشددا   ريددة كالصددرل والددركعتني األأ 

 .نحكي اذ ف ك عموم املسألة ثم نفصل عىل هذة التفصيل، ذلك

جيدددو قددرا ة الفا دددة عددل كدددل مصدددٍل ك : يقدددومل -رمحدده اهلل-اإلمددام الشدددافعي 

ا ف بددددد بدددأن يقددد، كدددل ركعدددةٍ  دددا أو منفدددردب ددددا أو مأمومب رأ  ددددورة يعنددددي  دددوا  كدددان إمامب

  »: قدامل وا تدمل باحلديث الدذي ذكرنداة املتفدق عدىل صدحته أن النردي ، الفا ة

هنددا نكددرة وهددي ك  دديا  النفددي ، «و  صدد ة»، «صدد ة ملددن مل يقددرأ بفا ددة الكتدداب

 .وعىل مذهو اآلن اإلمام الشافعي ما عندنا إشكامل، فتعم مجيع  األ وامل

ا ة الفا ددة وا رددة عددىل اإلمددام قددر: يددأم مددذهو اإلمددام مالددك وأمحددد يقولددون

أمددددا املدددأموم إذا كددددان يصدددديل خلددد  إمامدددده فقددددرا  إمامددده    ددددةه عددددن ، وعدددىل املنفددددرد
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، فعىل قومل املالكية واحلنابلدة تسدقا القدرا ة ك  الدة اا در بلد ف الرسد، قرا ته

 .فإن الرس يسحو له أن يقرأ 

الفا دددة  عدددىل هدددذا يتلدددرج عنددددنا قدددو ن ك املسدددألة الشدددافعي يو دددو قدددرا ة

ددا واإلمددام أمحددد واإلمددام مالددك يسددتر وك  الددة اا ددر فإندده   ، حوهنا ك الرسدديمطلقب

 .يعني إذا كان اإلمام يقرأ فإنه يتحمل عليك القرا ة، يقرأ 

اإلمام الشدافعي  اآلن  ننظر ما هو و ه اذ ف أو الذي أدى إ  اخت ف

  »: مّلدا قدامل النردي : املا تدمل بدالعموم قداإلمام الشافعي ، مع األ مة اآلخرين

فأخدددددذت هدددددذا احلدددددديث أ ريتددددده ك عمدددددوم ، «مل يقدددددرأ بفا دددددة الكتدددددابصددددد ة ملدددددن 

 .ف لم أو يل م املأموم بأن يقرأ مع اإلمام، احلا ت

طيو قومل اإلمدام أمحدد ومالدك كيد  يتعداملون أو ملداذا أ دقطوا الفا دة عدن 

ددددِرَ  }: يقددددومل ألن اهلل : قددددالوا ؟ املددددأموم وا َلددددهأ  َوإَِذا قأ ددددْرآنأ َفاْ ددددَتِمعأ : ]األعددددراف{اْلقأ

قدددامل اإلمدددام أمحدددد فددديز رواة الرتمدددذي ك  دددننه أمجعددد  األ مدددة عدددىل أن هدددذة ، [204

ِرَ  } اآلية ناللةه ك الص ة  .أي إذا قرأ القرآن  الة كونكم مصلني، {َوإَِذا قأ

ي وهندد،  بددد بددأن تقددرأ : أمددر يقددومل لددك، فالظدداهر هنددا أن عندددنا هنددي عندددنا أمددر

فلددز كددان مهاهرلددا التعددار  مددامل كددل إمددام تددر يل إمددا الن ددي ، ين دداع عددن القددرا ة

ألملده  دا ت ك  دنن أا داود أو الرتمدذي : الشافعي ر ل األمر قدامل، وإما األمر

ددا ورا ة فلددز  انت ددي أو  انفتددل مددن  روايددة أن النرددي  كددان يصدديل فددإذا بدده يسددمع قار ب

: إين كن  أقدرأ ورا ع يدا ر دومل اهلل قدامل: قاملف، «مايل أمل اع القرآن»: ص ته قامل
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هددذة الروايددة  تقمدد اامددع بددني اآليددة التددي : فقددامل، «  تفعلددوا إ  بفا ددة الكتدداب»

تقدددرأ : هنددد  عدددن القدددرا ة وعدددن احلدددديث الدددذي يدددأمر بدددالقرا ة فدددأمجع بيدددن ز وأقدددومل

: فحمددل قددومل اهلل ، الفا ددة أمددا إذا قددرأ اإلمددام السددورة فيو ددو بددأن ينصدد  لدده

وا َلددددهأ َوَأملِصدددتأوا } ددددْرآنأ َفاْ دددَتِمعأ دددِرَ  اْلقأ ك ؟ ك أيدددد  أملصددددتوا ، [204: ]األعدددراف{َوإَِذا قأ

 .السورة وليس  ك الفا ة هذا مسلك اإلمام الشافعي

أما مسلك اإلمام مالك واإلمام أمحد الذي ر حوا اآليدة كدذلك بدز أخر ده 

د أن النردي ، مالك ك املوطدأ مدن روايدة أا هريدرة   تندالعوين »: ر  ورا ة فقداملقأ

فددرتع هنددا ا ددتفيد ، وتددرع بعددد ذلددك قددرا ةه ورا  اإلمددام: فقددامل الصددحاا، «القددرآن

ا، من ا العموم ا أي يعني أمله   يقرأ خل  اإلمام مطلقب  .فرتع مطلقب

عدداة اذدد ف وقلنددا  ة دالقاعدد: نحددن تكلمنددا ك الدددرس املدداة ك مسددألة مرا

عدداة اذدد ف  مسدددتحو يعنددي إذا كاندد  مسدددألة خ فيددة بددني األ مدددة الفق يددة أن مرا

وكددددان إمكانيددددة التوفيددددق بددددني القددددولني بحيددددث أملدددده   يقددددع ك أي إشددددكامل إذا أخددددذ 

ددا : قلنددا، ك قددرا  بسددم اهلل الددرمحن الددر يم: بأ دددلا فإندده يقدددم مثددل مددا قلنددا خرو ب

د، للل ف أو مراعاةب للل فة فإنه تقرأ  مجيدع  الصد ة عدىل رأت صدح ألهنا إذا قأ

إذا أردندددا أملندددا نطردددق هدددذة القاعددددة هندددا قدددد   نسدددتطيع ألملدددك إذا قدددرأت ، املدددذاهو

 وف تقع ك هني الذي قامل اإلمام مالك واإلمام أمحدد وإذا مل تقدرأ تكدون تركد  

 .األمر الذي قامل اإلمام الشافعي
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 -رمحدددده اهلل-هلددددذا ك هددددذة املسددددألة األويف في ددددا الرت دددديل وابددددن دقيددددق العيددددد 

دةب ك  الددة إذا مددا تعددار  عندددنا  ددديثه أو آيددة أ دددلا يددأمر واآلخددر وضددع قاعدد

ك  الة إذا مدا و ددنا : فيقومل،   تقر وا: اقر وا واآلن قامل: ين ى ألن ا آلن قامل

قدامل فديز اتفدق  ألن النردي ؟ لدي ، دا دزب يقددم الن دي: تعار  بني أمٍر وهندي قدامل

 فد»: عليه
ٍ
 فدانت وا أتوا منده مدا ا دتوإذا أمرتكم بيش 

ٍ
، «طعتم وإذا هنيدتكم عدن ٍ 

أملنا نأخذ بقومل اإلمام مالك وقدومل اإلمدام أمحدد عدىل : فكأن هذة قاعدة ف نا نقومل

مّلددا كددل ألن ك هنددي والن ددي ؟ لددي ، أن القددرا ة بالنسددرة للمددأموم يتحمل ددا اإلمددام

 فدددانت وا »املن يدددات مل تعلدددق عدددىل ا  دددتطاعة 
ٍ
وأمدددا األمدددر ، «وإذا هنيدددتكم عدددن ٍ 

مل نسددددتطيع أن نطرددددق هددددذا األمددددر ، «ة  صدددد »فيحتدددداج إيف ا ددددتطاعة وقددددومل النرددددي 

مسدددددألةه وقدددددع في دددددا ا تفدددددا   والدددددذي يعددددد ل هدددددذا الكددددد م  لو دددددود الن دددددي ك اآليدددددة

واإلمجاع وهي أن املأموم إذا كان اإلمام يصيل وكان راكع و دا  املدأموم ودخدل 

ا  سو له ركعة أم    . سو؟  مع اإلمام ك  الة كونه راكعب

ا مّلددددا  ددددقط  و سددددر  ركعددددة بعدددددم قرا تدددده للفا ددددة دمل عددددىل أن اإلمددددام  فددددإذب

حيمل القرا ة عن املأموم وهبذا نكون قد تكملنا عىل هذة املسألة التي هدي قدرا ة 

 .املأموم خل  اإلمام

 )املتن(

 .)إ  املأموم فإن قرا ة اإلمام له قرا ة(: قامل

 )الرشح(
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 .وم فإن قرا ة اإلمام له قرا ةوهذا الذي قلناة إ  املأم

 )املتن(

 .(جي ر فيه ويستحو أن يقرأ ك  كتات اإلمام وفيز  ): قامل

 )الرشح(

دا مدن اذد ف  اآلن مّلا قلنا بدأن قدرا ة األمدام بد   عدن قدرا ة املدأموم خرو ب

وهذا مذهو اإلمام أمحد فقا ومل يقل به اإلمام مالك واإلمدام أا  نيفدة عدىل أن 

 :اإلمام له أربعة  كتاتك العموم ،  دت له  كتاتاإلمام و

م :السكتة األويف  .بعدما يكرب تكررية اإل را

 .بعدما يقرأ الفا ة :السكتة الثانية

 .قرل أن يقرأ السورة :السكتة الثالثة

بعة  .بعدما ينت ي من السورة :السكتة الرا

ث ب هددي إشددزمله تسددمى  ددكتات لكددن ك األصددل قددد   تسددمى  ددكتات ألن مدد

قدامل يدا ر دومل اهلل   ديث أا هريرة مّلا كرب النري  "الصحيحني"ك  ديث ك 

مهللا باعدددد بيندددي : أقدددومل»: قدددامل؟ إين أ دددمك تسدددك  فدددز تقدددومل ك  دددتكتك تلدددك

دعددددا  ا  ددددتفتاح فسددددمي   ددددكتة وإن كددددان هددددي ك الددددذي هددددو ، «وبددددني خطايدددداي

 .تفتاحكان يأم في ا بدعا  ا   األصل ليس  بسكتة ألن النري 

عدداةب لقددومل اإلمددام الشددافعي واأل اديددث  -رمحدده اهلل-فاإلمددام أمحددد  يعنددي مرا

، جيدو: إذا كاند  لإلمدام  دكتات أ دتحو ومل يقدل: التي تأمر بقرا ة الفا ة قدامل
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إذا  دددددك  اإلمدددددام يسدددددتحو أن يقدددددرأ ، أ دددددتحو أن يقدددددرأ ك  دددددامل  دددددكتة اإلمدددددام

 .و  يتجاولها، الفا ة فقا

صددد ة اإلمدددام رسيدددة كدددالظ ر والع ددد وغريلدددا فإهندددا  ك  الدددة مدددا إذا كانددد 

طيددددو ك  الددددة إذا مل يقددددرأ تكددددون صدددد ته صددددحيحة ، يسددددتحو للمددددأموم أن يقددددرأ 

 .وتكون قرا ة إمامه له قرا ة

 )املتن(

 .يقرأ ك  كتات اإلمام وفيز     ر فيه()ويستحو أن : قامل

 )الرشح(

: نددي ألدد م م اام ددور قددالوا اثنددني  تددى الشددافعية مّلددا قددالوا يع: السددكتات قلنددا

، طيددددو إذا كددددان اإلمددددام يقددددرأ الفا ددددة واملددددأموم يقددددرأ  ددددوف يقددددرع هندددداع خدددد ف

هلدددذا ،  بدددد أن يقدددرأ ك  دددكتات اإلمدددام: قدددالوا ؟ كيددد  توفقدددون بدددني ذلدددك: فقدددالوا 

إذا  دددك  اإلمدددام أو بدددني تقطيدددع اإلمدددام ؟ قدددرا ة الفا دددةالشدددافعية متدددى يقولدددون ب

 َرب  }: يعندددي إذا قدددامل اإلمدددام، ن ذلدددك فصدددللسدددورة الفا دددة و  يعتدددربو
ِ
ر
ِ
احْلَْمددددأ ِ

نيَ 
ِ
نيَ }: قدددامل املدددأموم، [2: ]الفا دددة{اْلَعدددامَل

ِ
 َرب  اْلَعدددامَل

ِ
ر
ِ
فيكدددون بدددذلك قدددرأ ، {احْلَْمددددأ ِ

 .الفا ة مع إمامه

 )املتن(

ثدم يقدرأ بسدورة تكدون ك الصدرل مدن طدوامل املفصدل وك املبدرب مدن ): قدامل

 .(ر الصلوات من أو طهقصارة وك  ا 
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 )الرشح(

هندددا ك هدددذا امللت ددد مل يتطدددر  إيف التدددأمني  -رمحددده اهلل-اإلمدددام ابدددن قدامدددة 

احلنابلددة فددز أدي مددا هددو السددرو  ورغددم أملدده مددذكوره ك مجيددع كتدد، آمددني: وهددو قددومل

وإن كددان تطدددر  إليدده بالتفصددديل ك ، الددذي  عدددل اإلمددام يسدددقطه ك هددذا امللت ددد

 .عرج عىل هذة املسألةكتابه املبني ونحن ن

بدددأن قدددرا  الفا دددة  وا رددة بعدددد قدددرا ة الفا دددة يو ددد لفددد  آمدددني وهدددو : إذا قلنددا

فالشددافعية واحلنابلددة ، آمددني: والتددأمني هددذا خيتلفددون ك مسددألة مددن يقددومل، التددأمني

ا ، آمددني اإلمددام واملددأموم: يقددومل: يقولددون ك  الددة مددا إذا كددان اإلنسددان يصدديل مفددردب

يشدتد اذد ف ك  الدة اإلمدام وك  الدة ، ج ألن هدذا ك  التدهف ذا ي من و   ر

وأمدا ، آمن هو اإلمدام واملدأموم: الذي قومل: فالشافعية واحلنابلة يقولون، املأموم

هدددذة ، هدددو املدددأموم فقدددا، آمدددني: الدددذي يقدددومل: املدددالكني واحلنابلدددة فدددإهنم يقولدددون

 .املسألة األويف ك اذ ف

إن : تددددأمني فالشددددافعية واحلنابلددددة كددددذلك يقولددددونك كيفيددددة ال :املسددددألة الثانيددددة

ا ويرفدع بده الصدوت : وأمدا املالكيدة واأل نداف فدإهنم يقولدون، التأمني يكون   درب

ا  ا يقوله املأموم فقا ويكون رسب  .إن التأمني يكون رسب

اذ ف الذي وقع بني الفق ا  ك هذة املسألة هدو كثدرة الروايدات عدن النردي 

 أن النردي  "الصدحيحني"فإنده  دا  ك ، منيك ذلك ك مسدألة التدأ فدإذا »: قدامل

ددال نيَ }: قددامل اإلمددام فددإن مددن وافددق تأميندده تددأمني امل  كددة ، آمددني: فقولددوا ، {َو  الضر
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وتشدرث بده مالدكه وأا  "املوطدأ"وهذا احلديث أخر ه كذلك مالك ك ، «غفر له

لم فإنددده  دددا  ك وأمدددا الشدددافعي واإلمدددام أمحدددد فأخدددذوا بروايدددة اإلمدددام مسددد،  نيفدددة

، «آمددددني: فقولددددوا ، آمددددني: إذا قددددامل اإلمدددام»: قددددامل روايدددة اإلمددددام مسددددلم أن النردددي 

 .آمني: عىل أن اإلمام كذلك يقوملفنص 

ددا هددو مسددلك الشددافعية واحلنابلددة فددإن ، وأ ددعد املددذاهو ك هددذة املسددألة  ظب

 .احلديث مع م قويه ورصيل ك أن اإلمام ي من واملأموم ي من

، «فمدددن وافدددق تأمينددده تدددأمني امل  كدددة»: احلدددديث قدددامل النردددي  عنددددنا ك هدددذا

تدددد من ك فددددإن امل  كددددة » ددددا  ك روايددددة مسددددلم ؟ طيددددو مددددن هددددم هدددد    امل  كددددة

امل  كدددة الدددذين قدددد و ددددوا ك السدددز  فدددإذا ، هبددد    امل  كدددةفاملقصدددود ، «السدددز 

ة يقصددد تطددابق  تددى يقددومل اإلمددام القرطرددي ك رش دده عددىل مسددلم عددىل أن املطابقدد

يعندي ، املطابقة يقصدد في دا ك اذشدوع: ألن بعض الفق ا  يقولون، هبا ك الوق 

ا منيربدا لربده كحالدة امل  كدة فدإن كدان كدذلك غفدر : من قامل آمني  الدة كونده خاشدعب

، لكددن األقددوى ك ذلددك مددن وافددق تأميندده تددأمني امل  كددة ك الوقدد  وك الدد من، لدده

 .ذكرناها ألن املصن  مل يتعر  هلا نعم هذة بالنسرة ملسألة التأمني

 )املتن(

ثم قرأ بسورٍة ، )ويستحو أن يقرأ ك  كتات اإلمام وفيز   جي ر فيه: قامل

صدلوات تكون ك الصرل من طوامل املفصل وك املبرب من قصدارة وك  دا ر ال

 .من أو طه(
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 )الرشح(

 يث  مسألة الكيفية منطيو اآلن مّلا وص  لك مسألة الص ة تطر  إيف 

وهذة ااملة التي ذكرها املصدن  متفدقه علي دا عدىل أن  الطومل ومن  يث الق 

وأمددا مدا بددني ، التطويدل يكدون ك صدد ة الصدرل والتقصدري يكددون ك صد ة املبدرب

 ومه درٍي وع د فيكدون ك أو دا ذلدك
ٍ
وهدذا الدذي وامهدو عليدده ، ذلدك مدن عشدا 

 .  ذلكوإن كان ك بعض املرات خال، ك معظم أ يانه النري 

، املفصل هو عردارة عدن أ د ا  مدن القدرآن، ويقرأ من املفصل: قامل املصن 

لكددددن اختلفددددوا مددددن أيددددن يردددددأ  "الندددداس"اتفقددددوا عددددىل أن آخددددر املفصددددل هددددو  ددددورة 

 :املفصل عىل ث ثة أقوامل

وقيل يردأ  "احلجرات"من  ورة يردأ : وقيل "القتامل"يردأ من  ورة : فقيل

ك صد ة  يعني من أين يردأ املفصدل الدذي كدان يقدرأ بده النردي  "يس"من  ورة 

 .الصرل

ويكدددون كدددذلك ألن آخدددر  القدددرآن  دددورة  "النددداس"هنايدددة املفصدددل هدددو  دددورة 

وإمدا  "األملفدامل"التدي هدي  دورة  "القتدامل"إمدا  دورة ، لكن ما هي بدايتده "الناس"

 ."يس"وإما  "احلجرات"

ألن ،  دددددورة أو بدددددني آياتدددددهو دددددمي املفصدددددل مفصددددد ب لكثدددددرة الفواصدددددل بدددددني 

يعندددي مدددث ب بدددد ، املفصدددل هدددذا معظمددده بدددد أن اآليدددة فيددده قصدددرية فيكثدددر الفواصدددل

فسددمي مفصدد ب ألن اآليددات مفصددومله بين ددا ، سددورة قصددرية لكددن في ددا عدددة آيدداتال
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 دددمي املفصدددل مفصددد ب : وقدددامل بعضددد م، كثدددرٍي أو أن اآليدددات السدددور كل دددا قصدددرية

، وهدي غدري منسدوخة، م آياته  ا ت ك العقيدةألن معظ، ألمله مفصل ك أ كامه

هل هدي مكيدة أو  هلذا مّلا تقر ون ك علوم القرآن كي  يفر  بني السورة أو اآلية

هلددذا تنظددر ك الرقددرة وتنظددر ك ، املدددين يبلددو عددىل  ددورة الطددومل: فيقولددون؟ مدنيددة

سدألة ف دذة امل، آمل عمران والنسا  بد اآلية في ا طويلة قد تأخذ  طر أو  دطرين

أمددا املكددي فيبلددو عددىل آياتدده أن تكددون قصددرية وكددذلك املدددين يبلددو عددىل ، األويف

بلددد ف املكددي فإنددده يبلدددو عدددىل صدددورة أو ، آياتدده األ كدددام والترشددديعات الفق يدددة

وقدرتدددده عددددىل  عدددىل آياتدددده التفصدددديل ك مسددددا ل العقيدددددة وك مسددددا ل إثرددددات اهلل 

 .ذلك

صددددرل وأمددددا ك املبددددرب فإندددده يقددددرأ مددددن املفصددددل ك صدددد ة ال: فقددددامل املصددددن 

يسدددتحو لددده قصدددار السدددور وأمدددا ك بددداقي الصدددلوات فإنددده يتو دددا ك ذلدددك وهدددذا 

وإن كدددددان يقدددددومل الفق دددددا  بالنسدددددرة ، ك غالدددددو أ يانددددده الدددددذي ثرددددد  عدددددن النردددددي 

 إذا صدىل أ ددكم بالنداس فليلفد »: للمأموم وضع النري قاعدة لإلمام فإنه قدامل

 ددة وإذا صددىل أ دددكم لنفسدده فليطددومل مددا فددإن ورا ة املددريض والضددعي  وذا احلا

 .«شا 

إنندي أدخدل »: قدامل مدن روايدة أا هريدرة أن النردي  "الصدحيحني"و دا  ك 

ك الص ة وأ و أن أطدومل في دا ولكندي أ دمع بكدا  الصدري فأتجداول ك الصد ة 

دا  بدد أن ف نا يو د ضاب، «رمحةب بأمه ا الذي هو أن اإلنسان إذا صدىل وكدان إمامب
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عددي ال ددا معددروفني: لكددن الفق ددا  يقولددون، تلفيدد يرا ، إذا كددانوا أهددل املسددجد نا ب

إذا طدددومل ك صددد ته   : فقدددالوا ، واإلمدددام يعدددرف أن لددديس فدددي م مدددن هدددو ضدددعي 

 .يعني إذا كان أهل املسجد قد عرفوا فيستطيع أن يطومل،  رج عله

 كذلك من  دديث معداذ مّلدا كدان يصديل مدع النردي  "الصحيحني"و ا  ك 

ددكي ذلددك إيف العشددا   ثددم يددذهو إيف قومدده فيصدديل هبددم العشددا  نافلددةب كددان يطددومل فشأ

  مدن  ددورة الضدحى أيددن أملد  مددن أيددن أملد»: فبضدو عليدده  تدى قددامل لده النردي 

 .بالناس ف بد أن تراعي التلفي يعني إذا كن  تصيل ، « ورة  رل

 )املتن(

مدن )ثدم يقدرأ بسدورة تكدون ك الصدرل مدن طدوامل املفصدل وك املبدرب : قدامل

وجي دددددر اإلمدددددام بدددددالقرا ة ك الصدددددرل ، ارة وك  دددددا ر الصدددددلوات مدددددن أو دددددطهقصددددد

 .(واألولني من املبرب والعشا  ويرس فيز عدا ذلك

 )الرشح(

وهددذة كددذلك مسددألةه اتفددق في ددا بددني العلددز  وأمجعدد  األمددة عددىل ذلددك ألملدده مل 

 أملددده كدددان جي دددر ك فقدددد نقدددل عدددن النردددي  خيتلددد  ك ذلدددك ك النقدددل عدددن النردددي 

، كدددان جي دددر ك صددد ة املبدددرب ك الدددركعتني األولتدددني، صددد ة الصدددرل ك الدددركعتني

وهدذا ، وكان جي ر ك ص ة العشا  ك الركعتني األولتني ويرس ك بداقي الركعدات

تر الروايات ك النقل عن النري   .ك ذلك با تفا  لتوا

 )املتن(
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يديدده عدىل ركرتيدده ثدم يكددرب ويركدع ويرفددع يديده كرفعده األومل ثددم يضدع ): قدامل

 .(ويفرج أصابعه

 )الرشح(

اآلن كأن املصن  انت دي مدن الدركن األومل الدذي هدو ركدن القيدام ومدا شدمله 

وهنددا يأتينددا الددركن ، ثددم يرفددع يديدده ويكددرب ثددم يركددع: قددامل، مددن  ددنن ومددن وا رددات

وهددددو ثابدددد ه  واتفقددددوا عددددىل أن الركددددوع ركددددنه ك الصدددد ةالثدددداين الددددذي هددددو الركددددوع 

: قددامل، قددامل ك غددري آيددة بو ددوب الركددوع فددإن اهلل ، نة واإلمجدداعبالكتدداب وبالسدد

وا} دأ ددددددددوا َواْ ددددددددجأ ددددددددِع } [77: ]احلدددددددد {اْرَكعأ كر دددددددداِ ِفنَي َواْلَعدددددددداكِِفنَي َوالر  ددددددددَرا َبْيتِددددددددَي لِلطر َط  

ودِ  ددددجأ مّلدددددا  والنرددددي ، فإندددده ثردددد  بو ددددوب الركددددوع ك الصدددد ة، [125: ]الرقددددرة{الس 

ثدددم اركدددع  تدددى تسدددتوي : حيسدددن الصددد ة قددداملوصددد  الصددد ة لاعدددراا الدددذي   

ا وأمجع  األمة عىل أن الركوع ركنه من أركان الص ة  .راكعب

مسددألة رفددع أن يركددع يرفددع يديدده ثددم يكددرب اآلن عندددنا ك : قددامل املصددن  قرددل

التكرري هنا اتفقدوا عدىل أملده مرشدوعه ك الصد ة إ  أهندم ، اليدين وك مسألة التكرري

فجزهري ، اختلفوا ك  ا ر التكرري ما عدى تكرري اإل رامبل ، اختلفوا ك  كمه

يعنددي ، إن التكرددري ك  ددا ر الصددلوات مسددتحوه ولدديس بوا ددو: الفق ددا  يقولددون

ا    ددرج عليدده إ  اإلمدام أمحددد واحلنابلددة يقولددون ا أو  دد وب إن : أملده مددن تكددرة عمددب

فددددإذا ،  دددوالتكردددري الدددذي ينتقدددل بددده صدددا ره ك الصددد ة فإنددده وا، التكردددري وا دددو
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هدددذة املسددألة  دددنر   الكددد م ، تعمددد اإلنسدددان ك عدددم اإلتيدددان بددده بطلدد  صددد ته

 .علي ا ك كتاب الوا رات من الص ة

فاألمددددة  الددددث ة املالكيددددة ، مسددددألة رفددددع اليدددددين ك الركددددوعترقددددى معنددددا اآلن 

يرشع التكرري أو يرشع رفع اليدين ك  الدة الركدوع : والشافعية واحلنابلة يقولون

اهلل أكددرب بحددث أملدده إذا ندد مل : ا و التكرددري ورفددع اليدددين الركددوع فإندده يقددوملويصدد

وقددامل اإلمددام ، تكددون قددد ن لدد  يددداة ويكددون قددد انت ددي تكرددرية الفظددي مددع ركوعدده

م: أبددددو  نيفددددة ،   يرشددددع التكرددددري أو   يرشددددع رفددددع اليدددددين إ  ك تكرددددرية اإل ددددرا

لصدد ة إ  ك  الددٍة وا دددة األ نداف لدديس هلددم مددن التكرددري أو مدن رفددع اليدددين ك ا

أما األ مة الث ة فإهنم يأخذون بحديث ابدن عمدر املتفدق ، وهي تكررية اإل رام

كدددان يرفدددع يديددده ك تكردددرية اإل دددرام وك  عليددده الدددذي قدمددده املصدددن  أن النردددي 

 .الركوع وك الرفع منم الركوع احلديث الذي تقدم معنا

يث ابن مسدعود وبحدديث عديل ا تدمل بحديثني بحد -رمحه اهلل-أبو  نيفة 

ورأيتده رفدع يديده ك  صدلي  خلد  النردي : فدإن ابدن مسدعود قدامل، بن أا طالو

 مددن ذلددك فأخددذوا بحددديث ابددن مسددعود ولكددن 
ٍ
م ثددم مل يعددد إيف ٍ  تكرددري اإل ددرا

تر  تدى صدن  في دا  اام ور أخذوا باأل اديث التدي قيدل أهندا بلبد  در دة التدوا

دا منفصد ب ك رفدع اليددين ك ا نتقدامل -رمحه اهلل-اإلمام الرلاري  أثرد  أملده ، كتابب

كدان يرفدع يديده  الدة  أكثر من مخسني من الصحابة أن النردي  ثر  عن النري 
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دددددا وقدددددومل اام دددددور ك هدددددذة املسدددددألة أقدددددوى وأوضدددددل لو دددددود األدلدددددة  ، كونددددده راكعب

 .ال حية ك ذلك

عدددداة اذدددد ف وقلنددددا لقاعدددددة الفق يددددة ا: نحددددن دا ددددزب كنددددا تكلمنددددا ك مسددددألة مرا

عدددداة اذدددد ف مسددددتحو: تقددددومل إ  أن هددددذة القاعدددددة مّلددددا يددددذكرها الفق ددددا  ، إن مرا

، تقييدد قاعددة اذد ف أو اذدروج مدن اذد ف مسدتحو، يقيددوهنا بث ثدة رشو 

 :يستحو اذروج من اذ ف إذا و دت فيه ث ثة رشو : قالوا 

عدددك ك خددد ٍف عدددىل أملددده   يكدددون اذدددروج مدددن اذددد ف يوق :الرشددد  األومل

والدددوتر يكدددون ركعددددة ، يقدددومل اام دددور يسدددتحو الفصددددل بدددني الدددوتر: مثالددده، آخدددر

عددوا خدد ف أا  نيفددة ألن أبددا  نيفددة ، يفصددل بدده مددع الشددفع بسدد م رمحدده -ومل يرا

إن الدوتر أقلده : واام ور يقولدون، إن الوتر ث ثة ركعات متص ت: يقومل -اهلل

عدددددى خددددد ، ركعدددددة وجيدددددو أن يفصدددددل بسددددد م ف أا  نيفدددددة ك هدددددذة املسدددددألة مل يرا

األقدددوى هدددو قدددومل اام دددور ألملدددك لدددو راعيددد  خددد ف أا  نيفدددة ك هدددذة : وقدددالوا 

  جييد ون الوصدل بدني الشدفع املسألة وقع  ك خ ف طا فٍة مدن الفق دا  الدذين 

هو أملدك إذا راعيد  هدذا املدذهو ، ف ذا الرش  األومل ك مراعاة اذ ف، والوتر

 .ليه أملك تقع ك خ ٍف آخر  ي دي بك املراعاة إ

عددداة اذددد ف أن يكدددون بسدددرره تدددرع  دددنةه  :الرشددد  الثددداين هدددو أ  يكدددون ك مرا

يرشددع رفددع اليدددين ك الركددوع : ويمثلددون هلددا الفق ددا  هبددذة املسددألة فيقولددون، ثابتددة
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عددددى خدددد ف أا  نيفددددة ك املسددددألة ألن هددددذة السددددنة ثابتددددةه عددددن مخسددددني مددددن  و  يرا

 .أصحاب النري 

: وهلدذا قدامل الفق دا ، أ  يعد هذة اذ ف هفوةب من صدا ره :الثالث الرش 

املسدددددافر إذا قددددددر عدددددىل الصددددديام فإنددددده ، يسدددددتحو الصددددديام للمسدددددافر إيف قددددددر عليددددده

بدرط ن صديام : يستحو له الصيام ومل يراعى خ ف داود الظداهري الدذي يقدومل

إذا صدام فدإن  عىل أن املسدافر: مذهو الظاهرية وداود الظاهري يقولون، املسافر

تده ، صومه غري صدحيل فلدم يراعدى داود هدذا ألن هدذا اعتدربت لده هفدوةه مدن هفوا

عددددددداة اذددددددد ف القاعددددددددة التدددددددي  نميشددددددد علي دددددددا مقيددددددددةه هبدددددددذة الث ثدددددددة  . فل دددددددذا مرا

وأخددذ بدده مج ددور  ثددم يرفددع يديدده ألن ذلددك ثابدد ه عددن النرددي : فاملصددن  قددامل هنددا

 .الفق ا 

 )املتن(

 .(رفع يديه كرفعه األوملثم يكرب ويركع وي): قامل

 )الرشح(

إمدددا أن ؟ كرفعددده األومل واملصدددن  مّلدددا تكلدددم عدددىل عدددن الرفدددع األومل مددداذا قدددامل

 .األمر ك ذلك وا ع: يرفعه إيف  ذو املنكرني أو إيف األذنني وقامل

 )املتن(

ويمدد مه درة وجيعدل رأ ده ، ثم يضع يديه عدىل ركرتيده ويفدرج أصدابعه): قامل

 .( ياله
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 )الرشح(

كددان يصدد  لنددا كيفيددة الركددوع وهددذا كددذلك متفددق عليدده بددني الفق ددا   هنددا اآلن

أملده إذا ركدع أملده يضدع يديده عدىل ركرتيده ويفدرج بدني أصدابعه  ألمله ثر  عن النري 

واهلل لددو وضددع املددا  عددىل مه ددر : قددامل  تددى الصددحاا يصدد ، ويسددتوي ك ركوعدده

ا   ينحندي فدإ، رأ ده مدع مه درة يعني من شددة ا دتوا  النردي ، ملا ن مل النري  ذب

 .و  يقعص رأ ه بل يكون ك ا توا  وهذا احلكم متفقه عليه بني الفق ا 

 )املتن(

 .(ا رحان را العظيم ث ثب : ثم يقومل): قامل

 )الرشح( 

دا وهدذا ، هنا الذكر املسدتحو ك  الدة الركدوع وهدو  درحان را العظديم ث ثب

يسددتحو : فددإهنم قددالوا  قددومل مجدداهري الفق ددا  مددن م األ ندداف والشددافعية واحلنابلددة

أن  "صددحيل مسددلم"هلددذا ثردد  ك ، أن يددأم هبددذا اللفدد  وهددي  ددرحان را العظدديم

ددَك اْلَعظِدديمِ }ن لدد  مّلددا  ا علوهدددا ك »: قددامل النرددي ، [74: ]الواقعدددة{َفَسددر ْل بِاْ دددِم َرب 

ددَك }: ومّلددا ن لدد ، «وعكمركدد ، «ودكما علوهددا ك  ددج»: قددامل، {َفَسددر ْل بَِحْمددِد َرب 

 .ع  رحان را العظيمع ك السجود  رحان را األعىل وك الركوفيرش

؟ لدي ،  د ا  وا ددةلكن أقدل اإل، ويستحو أن يأم به ث ثبا: قامل املصن 

وأمدددا الركدددوع »: مّلدددا قدددامل لاعدددراا قدددامل أن النردددي  "الصدددحيحني"ألملددده ثرددد  ك 

، وا ددة فز أطلق لف  أعظم فيه الدرب فدالتعظيم يصدد  عدىل، «فأعظم فيه الرب
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فمدددددن  دددددا  بوا ددددددٍة صدددددح  صددددد ته إ  أملددددده يشدددددرت  ك هدددددذة الوا ددددددة أن يقدددددع 

ثددددم اركددددع  تددددى »: قددددامل لاعددددراا ك  ددددديث أا هريددددرة الطمأملينددددة ألن النرددددي 

ددداتطمددد ن  دددا وقدددامل فدددإذا إذا، «راكعب العظددديم ولدددو وا ددددة  دددرحان را : اطمددد ن راكعب

اهلل عددددىل ااميددددع فإندددده ورمحددددة  -رمحدددده اهلل-أ دددد أة ك ركوعدددده أمددددا اإلمددددام مالددددك 

أمددا الركددوع فددأعظم »: قددامل فددإن النرددي ، بقددومٍل حمدددد مل يثردد  عندددنا تقييددده : يقددومل

، «وأمدددا السدددجود فا ت ددددوا فيددده الددددعا  فإنددده قمدددن أن يسدددتجاب لكدددم، بفيددده الدددر

فلكددل لفددٍ  يشددعر بدداإل  مل والتعظدديم ، هنددا مددن هنددا فإندده أ دددر فددأطلق النرددي ق

 .يقامل ك الركوع والسجود هلل  رحانه وتعايف  ال أن

 )املتن(

 .( مع اهلل ملن محدة ويرفع يديه كرفعه األومل: ثم يرفع رأ ه قا  ): قامل

 )الرشح(

ددا وهددو ك ا  ددتحراب إذا رفددع : طيددو اآلن مّلددا قددامل  ددرحان را العظدديم ث ثب

 دددمع اهلل ملدددن محددددة ورفدددع يديددده : بعددددما ركدددع  الدددة كونددده مطم نبدددا فدددإذا رفدددع قدددامل

خيددالفون هنددا ك هددذة املسددألة أبددو  نيفددة فإندده   يقددومل بددالرفع مثددل ، وملكرفعدده األ

و ددمع اهلل ملددن محدددة هددذا اللفدد  الددذي رشع ك الرفددع مددن ،  ددديث ابددن مسددعود

 . مع اهلل ملن محدة: من يقومل، اختلفوا من يقومل ذلكإ  أهنم ، الركوع
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، واملددأموم  ددمع اهلل ملددن محدددة يقولدده اإلمددام: يقددومل -رمحدده اهلل-فالشددافعي  

ا مدددا عندددددنا فيدددده إشدددكامل يقددددومل  ددددمع اهلل ملدددن محدددددة ثددددم : اإلنسدددان إذا صددددىل منفددددردب

 .ربنا ولك احلمد: يقومل

دددددا ددددددا أو مأمومب أمددددددا اإلمددددددام ، اإلشدددددكامل دا ددددددزب ك قضددددددية إذا كدددددان اإلنسددددددان أمامب

: هذة يستحو لإلمام وللمأموم أما األ مة الدث ة فيقولدون: الشافعي فإنه يقومل

،  دددمع اهلل ملدددن محددددة: باإلمدددام فقدددا فدددإن اإلمدددام هدددو الدددذي يقدددومل  هدددذا خدددا ه 

وثردد  أملدده ، قالدده فإندده ثردد  أن النرددي ، وك لددا مع ددم أ اديددث رصحيددة ك ذلددك

 .أمر املصلني بقوله

 )املتن(

،  دمع اهلل ملدن محددة ويرفدع يديده كرفعده األومل: ثم يرفدع رأ ده قدا  ): قامل

مددل  السددموات ومددل  األر  ومددل  مددا  ربنددا لددك احلمددد:  قدداملفددإذا اعتدددمل قددا زب 

 .(ويق  املأموم عىل قومل ربنا ولك احلمد، ش   من ٍ  بعد

 )الرشح(

، ربنددا ولددك احلمددد: قددامل،  ددمع اهلل ملددن محدددة إذا اعتدددمل: إذا قددامل: اآلن قددامل

دددا يقدددوملإ ا  الدددة كونددده مرتفعب ربندددا ولدددك : إذا انتصدددو قدددامل،  دددمع اهلل ملدددن محددددة: ذب

هبدا بجملدٍة ثدم عطد  ، ل  األر  ومدل  مدا شد   بعدداحلمد مدل  السدموات ومد

ا املدددأموم   يقدددومل اللفددد  ، ربندددا ولدددك احلمدددد: ويقت ددد املدددأموم عدددىل قولددده: قدددامل إذب

األومل الددذي هددو  ددمع اهلل ملددن محدددة وهددذا مسددلك اام ددور ونتوقدد  عنددد هددذة 
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املسألة التي هي الرفع من الركوع ونكمل إن شا  اهلل ك الدرس القدادم إن وفدق 

 . رحانك مهللا وبحمدع نش د أن   إهل إ  أمل  نستبفرع ونتوب إليك، هللا

 


